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 و ییایمی شيهاکشت قارچی جهت کاهش سمیعی بعنوان نگهدارنده طبيا بطور گستردهیاهی گيهااسانس
اه پنج انگشت بر ی اسانس گی اثر ضدقارچین مطالعه با هدف بررسیا. روندی بکار میطیمحستی زیآلودگ
اسانس . وه پرتقال انجام گرفتی میزدگ عامل کپککومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن يهاکپک

 درصد 95/0 راندمان استخراج اسانس د ویر با آب استخراج گردیاه پنج انگشت با کمک روش تقطیگ
 از یج نشان داد که اسانس غنی شد و نتایز بررسید کل اسانس نی فنول و فالوونوئيمحتوا.  بودیوزن/یوزن
ت ضد ی فعالیبررس. باشدیم) mg QE/g 32/52 (يدیو فالوونوئ) mg GAE/g 74/91 (یبات فنولیترک

 يهاکالی قادر به مهار راديست فعال بطور مؤثریب زیکن تری اسانس پنج انگشت نشان داد که ایشیاکسا
ت یفعال. باشدیم) = μg/mL 50/40 IC50 (ABTSو ) = DPPH) μg/mL 62/48 IC50آزاد 

 مطابق کومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن يهااه پنج انگشت در برابر کپکی اسانس گیضدقارچ
 شد ی بررسیکشندگ/یوژن آگار، انتشار چاهک در آگار و حداقل غلظت مهارکنندگیفیسک دی ديهاروش

ست فعال قادر به یب زین ترکی از ايترنییتر بود و غلظت پا نسبت به اسانس حساستاتومیجیوم دیلیسیپنو 
اه پنج ی گن مطالعه نشان داد که اسانسیج ای، نتایبطور کل. ن کپک بودین بردن ایا از بی از رشد و يریجلوگ

ن یتوان ایباشد و می میتوجه و ضدقارچ قابلیشیت ضد اکسایست فعال با قابلیبات زی از ترکیانگشت غن
  . بکار بردیی محصوالت غذایش عمر انبارمانی جهت افزایعیب را بعنوان نگهدارنده طبیترک
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   مقدمه- 1
دکنندگان مرکبات در جهان ین تولیتر از مهمیکیران بعنوان یا

 هزار 240ر کشت حدود یکه با سطح زیشود؛ بطوریشناخته م
ر یگاه نهم از نظر سطح زیون تن در سال، جایلی م4هکتار و 

 جهان را ين کشورهاید در بیگاه هفتم از نظر تولیکشت و جا
د را پس از یران، مرکبات رتبه دوم تولیدر کشور ا. ]1[دارد 

وه ید شده، مین مرکبات تولیباشند و در بیب دارا میوه سیم
نحال، فساد در اثر رشد یبا ا. ]2[پرتقال مقام اول را دارا است 

 و وزن در اثر تعرق و يت ظاهریفی پاتوژن و کاهش کيهاقارچ
 مرکبات بشمار ير آب، از مسائل عمده در انبارداریتبخ

عوامل  که قادر به کنترل و کاهش ییهان، روشیبنابرا. روندیم
 ییایمی شيهان روشیگزی بعنوان جايفوق باشند، بطور مؤثر

. شوندی مرکبات بکار برده میش عمر انبارمانیجهت افزا
، یی برداشت، جابجای پس از برداشت مرکبات طيهايماریب

دهند و گزارش ین محصوالت رخ می اي و نگهداريبندبسته
 2یو آب) تاتومیجیوم دیلیسیپن (1 سبزيهاشده است که کپک

 فساد پس از برداشت و یمسئول اصل) کومیتالیوم ایلیسیپن(
عات ی درصد ضا90باشند و ی مرکبات ميعات اقتصادیضا

  .]2[مربوط به کپک سبز است 
 ي و سنتزییایمی شيهاکشدر حال حاضر، استفاده از قارچ

ن یترن و ارزانیترابندازول بعنوان آسانیل و تیمازالیمانند ا
 پس از برداشت مرکبات، يهايماریت و کنترل بیریروش مد

نحال، یبا ا. شودی، در نظر گرفته می سبز و آبيهاژه کپکیبو
 يهاکشن قارچی در مورد اثر ایالزم به ذکر است که نگران

ور ت در انسان و ظهیجاد مسمومیست، ایزطی بر محییایمیش
 ي جستجويش تقاضا برای مقاوم، سبب افزای قارچيهاگونه

ها شده است  زان کمتر آفتکشیک و سبز با میمحصوالت ارگان
ن مواد یگزی جايها است که روشين ضروریبنابرا. ]3[
 یت ضدقارچی با فعالیعیبات طبی مانند استفاده از ترکییایمیش

دارند و سبب  يمراتب کمتر بهیطیمحستی زی که آلودگبالقوه
شتر موردتوجه قرار یشوند، بیحفظ و بهبود سالمت جامعه م

 بشمار یست فعالی از جمله عوامل زیاهی گيهااسانس.  رندیگ
 جهت ییایمیرشی غيهات استفاده بعنوان روشیروند که قابلیم

ن ی ايعات مرکبات و بهبود زمان انبارداریکاهش ضا
باشند یرا دارا م ییر محصوالت غذای و سایمحصوالت باغ

                                                             
1. Penicillium digitatum  
2. Penicillium italicum  

) 1398( و برادران ی گلشن تفتيبطور مثال، در مطالعه. ]7-4[
و )  درصد5غلظت (ره سبز ید که اسانس زیمشخص گرد

 يهادر کنترل کپک)  درصد5-1 يهاغلظت (يرازیشن شیآو
 درجه 8 ي شده در دماينگهدار(وه پرتقال ی میسبز و آب

 با يداری اختالف معنمؤثر بودند و)  ماه3گراد به مدت یسانت
  .]2[نشان ندادند )  در هزار2غلظت (ابندازول یکش تقارچ

 یاهی، گVitex agnus-castus یاه پنج انگشت، با نام علمیگ
 از ياری است که در بسییتا و پنجيا پنجهيها با برگینیتزئ

ز شناخته ی نیابانیران رشد کرده و به اسم فلفل بیمناطق ا
ل ی از قبيست فعال متعددیبات زی ترکياه داراین گیا. شودیم

بات ین ترکیتراز مهم. باشدی ميدی و فالوونوئیبات فنولیترک
مونن، یتوان به لیاه پنج انگشت میل دهنده اسانس گیتشک

نالول، یمن، لین، سیرسن، کاستینن، میبتا پ/نن، آلفاینئول، سابیس
. اره نمودنن و فارنزن اشیترونلول، کامفن، کادیندول، سیا

بات ین از جمله ترکیتکسیزووین و اینتین، اوری سیکاست
اه ین گیا. ]8[روند یاه پنج انگشت بشمار می گيدیفالوونوئ

 مانند اثرات ضد ي متعددیکیولوژی بيهاتی فعاليدارا
ن یدر ا. ]9[باشد ی میشی و ضد اکسایکروبی، ضدمیسرطان

اسانس و  یشیت ضد اکسای و فعالییایمیب شیراستا، ترک
 و همکاران 3کورکسویاه پنج انگشت توسط ساریوه گیعصاره م

ن نشان داد که ین محققیج اینتا.  شده استیبررس) 2009(
 45/13(نن ی، ساب) درصد98/24(نوئل یاه شامل سیاسانس گ

 66/6(ل استات ینیترپ-، آلفا) درصد60/10(نن یپ-، آلفا)درصد
ن یشتری بیبود و عصاره آب) صد در40/5(و فارنسن ) درصد

عالوه بر .  را دارا بودیبات فنولی و ترکیشی ضد اکسایژگیو
 و يدیفالوونوئ/یبات فنولیزان ترکین می بی مثبتین، همبستگیا

در  .]10[د ی عصاره مشاهده گردیشیت ضد اکسایظرف
اه پنج انگشت ید که اسانس گیگر، مشخص گردی ديامطالعه

 مختلف قارچ يها در برابر گونهیی باالیت ضدقارچیفعال
 اسانس در یدا نشان داد و حداقل غلظت بازدارندگیکاند

  . ]11[تر بود یلیلیگرم در میلی م13/2 تا 13/0محدوده 
اه پنج یتوجه اسانس گ قابلی ضدقارچیژگیبا توجه به و

اه و ین گین مطالعه با هدف استخراج اسانس ایانگشت، ا
 جهت یعی عامل ضدقارچ طب آن بعنوانیی کارایبررس
وه پرتقال صورت ی می سبز و آبيها از رشد کپکيریجلوگ

                                                             
3. Sarikurkcu 
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ت ضد ید کل و فعالی فنول و فالوونوئين، محتوایهمچن. گرفت
  .  دی گردیز بررسین اسانس نی ایشیاکسا

  

  ها مواد و روش- 2
  یه مواد مصرفی ته- 2-1

ن ی استفاده شده در ایکروبی کشت ميهاطی و محییایمیمواد ش
د ی، کلر1DPPH ،2ABTS درصد، 96مطالعه شامل اتانول 

نتون براث، مولر یوکالتو، مولر هین سیوم، معرف فولینیآلوم
تو یتو دکستروز آگار، پوتینت براث، پوتینتون آگار، نوتریه

د بودند و یوم کلرایل تترازولی فنيدکستروز براث و معرف تر
  .  شدنديداریکا خریگما آمریا سیشرکت مرك آلمان 

   استخراج اسانس - 2-2
. اه استفاده شدیاز دستگاه کلونجر جهت استخراج اسانس گ

 750 ياه به مخزن دستگاه حاوی گرم گ50ن منظور، ی ايبرا
 ساعت به 3ات استخراج ی عملتر آب مقطر منتقل شد ویلیلیم

م ی اسانس توسط سولفات سديریسپس آبگ. دیطول انجام
ل منتقل و در یرنگ استررهی تيهاشهیانجام شد و اسانس به ش

  .]4[د ی گرديگراد نگهداری درجه سانت4 يدما
   فنول کلي محتوايریگ اندازه–2-3

 2با ) تری گرم در ل10(تر اسانس یکرولی م20ن آزمون، یدر ا
وکالتو ین سیتر معرف فولیکرولی م100تر آب مقطر و یلیلیم

 300قه، ی دق3 محلول به مدت يبعد از نگهدار. دیمخلوط گرد
 2 به مدت یم کربنات اضافه و همزنیتر محلول سدیکرولیم

 765موج ت جذب محلول در طولیدر نها. دیساعت انجام گرد
 استاندارد یمنحن فنول کل با کمک ينانومتر ثبت و محتوا

 در گرم دیک اسیگرم گالیلین شد و بصورت میید تعیک اسیگال
  .]7[  گزارش شد)mg GAE/g(اسانس 

  د کلی فالوونوئي محتوايریگ اندازه- 2-4
روش اه پنج انگشت مطابق ید کل اسانس گی فالوونوئيمحتوا

ن منظور، ی ايبرا. ن شدیید تعیوم کلراینی آلومیرنگ سنج
 10د یوم کلراینیبا آلوم) تریلیلی م5/0 (گشتپنج اناسانس 
و ) تریلیلی م1/0( موالر 1م استات ی، پتاس)تری لی مل1/0(درصد 

 يقه در دمای دق3مخلوط و به مدت ) تریلیلی م3/4(آب مقطر 
 نانومتر 415جذب محلول در سپس . دی گرديط نگهداریمح

                                                             
1. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
2. 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

گرم یلیمبرحسب  کل دی فالوونوئي و محتوايریگاندازه
  .]3[گزارش شد ) mg QE/g( در گرم اسانس نیکوئرست

  یشیت ضد اکسای فعالی بررس- 2-5
 DPPHکال آزاد ی مهار راد-2-5-1

اسانس پنج انگشت  DPPHکال آزاد ی رادیت مهارکنندگیفعال
.  شدیبررس) 1398(و همکاران  یزاده بهبهانیعلمطابق روش 

 1 با DPPH یتر محلول اتانولیلیلی م1ن آزمون، یدر ا
 30د و محلول حاصل به مدت یتر اسانس مخلوط گردیلیلیم

سپس جذب .  شديک نگهداری اتاق و مکان تاريقه در دمایدق
 یشیت ضد اکسای نانومتر ثبت و فعال517موج محلول در طول

و )  اسانسيآب مقطر بجا(اسانس نسبت به نمونه کنترل 
  :]12[دیر محاسبه گردیمطابق فرمول ز

DPPH-radical scavenging activity(%)= 
AC-AS /AC  ×100  

ب جذب نمونه و کنترل ی به ترتAc و Asن فرمول، یدر ا
  .باشندیم
 ABTSکال آزاد ی مهار راد-2-5-2

 3900تر اسانس با یکرولی م100ن آزمون، یجهت انجام ا
 مخلوط و ABTS یکالیق شده رادیتر محلول رقیکرولیم

.  شديط نگهداری محيقه در دمای دق6محلول حاصل به مدت 
 به ABTS موالر یلی م7الزم به ذکر است که ابتدا محلول 

 موالر و یلی م45/2م ی با محلول پرسولفات سد1:1نسبت 
 مخلوط شدند ABTSون یکال کاتید محلول رادیمنظور تولبه

ک ی تارطی اتاق و محي ساعت در دما16و محلول به مدت 
کال آزاد در ی راد-جذب محلول اسانس.  شدينگهدار

کال ی رادیت مهارکنندگی نانومتر ثبت شد و فعال734موج طول
  :]13[ر محاسبه شد یاسانس بصورت ز

ABTS-radical scavenging activity(%)= 
AC-AS /AC  ×100  

ب جذب نمونه و کنترل ی به ترتAc و Asن فرمول، یدر ا
 .باشندیم

 یت ضدقارچی فعالی بررس- 2-6
 يهااه پنج انگشت در برابر کپکی اسانس گیت ضدقارچیفعال

وم یلیسیپنو ) ATCC 48113 (تاتومیجیوم دیلیسیپن
 یکروبی ضدميهامطابق روش) ATCC 48814 (کومیتالیا
  .دی گردیر بررسیز
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  1وژن آگاریفیسک دید-2-6-1
 100(اه پنج انگشت ی، اسانس گیکروبین آزمون ضدمیدر ا

 22/0 با قطر ییلتر غشایتوسط ف) تریلیلیگرم در میلیم
 يهاسکیل و سپس جهت آغشته کردن دیکرومتر استریم

 آغشته شده به اسانس سپس يهاسکید. ل استفاده شدیاستر
 100( کپک يط کشت سابروز دکستروز آگار حاوی محيرو

 ساعت 72ط کشت به مدت ی داده شدند و محقرار) تریکرولیم
ت یدر نها.  شديگراد گرمخانه گذاری درجه سانت27 يدر دما

 و يریگاندازه) متریلیبر حسب م( عدم رشد يهاقطر هاله
  .]3[د ی اسانس گزارش گردیت ضدقارچیعنوان فعالبه
  2 انتشار چاهک در آگار-2-6-2
 در ییها، ابتدا چاهکیکروبین آزمون ضدمی انجام ايبرا
جاد شد و سپس با ی سابروز دکستروز آگار اي حاويها تیپل

اه پنج یدر ادامه، اسانس گ.  شدندي موردنظر بارگذاريهاقارچ
ط یبه هر چاهک اضافه شد و مح) تریکرولی م20(انگشت 

سک ی دیکروبیط ذکر شده در روش ضدمیکشت مطابق شرا
سپس قطر هاله عدم رشد .  شدين آگار گرمخانه گذاروژیفید

 و بعنوان يریگمتر اندازهیلیاطراف هر چاهک بر حسب م
  .]3[اه پنج انگشت گزارش شد ی اسانس گیت ضد کپکیفعال
  3ی حداقل غلظت مهارکنندگ-2-6-3

انگشت در برابر اه پنج ی اسانس گیحداقل غلظت مهارکنندگ
ابتدا اسانس . ن شدییر تعی مورد مطالعه بصورت زيهاکپک
گرم در یلی م78/0 تا 400 ی متواليهابا غلظت(ل یاستر

 اضافه یون کپکی سوسپانسيش حاوی آزمايهابه لوله) تریلیلیم
گراد به ی درجه سانت27 يش در دمای آزمايهاسپس لوله. شد

 ی شدند و رشد کپک توسط کدورتي ساعت نگهدار72مدت 
. دیجاد شده بود با چشم مشاهده گردیط کشت ایکه در مح

ط کشت و ی محيش حاویالزم به ذکر است که لوله آزما
 اسانس و يش حاوی بعنوان کنترل مثبت و لوله آزمايباکتر

  .]3[ در نظر گرفته شدند یط کشت بعنوان کنترل منفیمح
  4ی حداقل غلظت کشندگ-2-6-4

 اسانس در برابر ی حداقل غلظت کشندگيریگجهت اندازه
 آزمون حداقل يهاوه پرتقال، از لولهی می سبز و آبيهاکپک

 مشاهده نشده بود، یها کدورت که در آنیغلظت مهارکنندگ

                                                             
1. Disk diffusion agar (DDA) 
2. Well diffusion agar (WDA) 
3. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 
4. Minimum Fungicidal Concentration (MFC) 

ط کشت یتر محلول برداشته شد و بر سطح محیکرولی م100
 مطابق يگرمخانه گذار. سابروز دکستروز آگار کشت داده شد

 از اسانس که ید و حداقل غلظتیالذکر انجام گردط فوقیشرا
عنوان حداقل غلظت  از رشد کپک شده بود، بهيریسبب جلوگ

  .]3[ آن گزارش شد یکشندگ
 يز آماری آنال- 2-7
ل یه و تحلی تجزSPSSافزار ن پژوهش با کمک نرمیج اینتا

)   p>05/0( درصد 5از آزمون دانکن در سطح احتمال . شدند
ج بصورت ینتا. ج استفاده شدین نتایانگیسه میجهت مقا

ها در  آزمونی گزارش شدند و تمام"اری انحراف مع±ن یانگیم"
  .  مرتبه تکرار شدند3
  

 ج و بحثی نتا- 3

 فنول و يمحتواراندمان استخراج و - 3-1
  د کلیفالوونوئ

اه پنج انگشت توسط روش یراندمان استخراج اسانس گ
 95/0ر با آب به کمک دستگاه کلونجر برابر با یاستخراج تقط

د کل ی فنول کل و فالوونوئيمحتوا.  بودیوزن/یدرصد وزن
 mg و mg GAE/g 74/91ب برابر با یز به ترتیاسانس ن

QE/g 32/52 1شکل ( بود   .( 

 
Fig 1 Total phenolics and flavonoids content of 

Vitex agnus-castus essential oil.   
  
 اسانس یوزن/ی درصد وزن2 حداکثر ياه پنج انگشت دارایگ
مونن، ی، ل)نئولی س- 8، 1(نئول یل استات، سیباشد که بورنیم

ل دهنده اسانس یبات تشکین ترکیترنن بعنوان عمدهیپ-بتا/آلفا
 ترپنها يدها و دیدوئیریدها، ایفالوونوئ. اندگزارش شده

اه پنج انگشت ی شده در گییه شناسایبات ثانوین ترکیتریاصل
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. اه استین گید این فالوونوئیترن فراوانیسیباشند و کاستیم
ن، یسوسپلنتیل کری از قبيدیبات فالوونوئیر ترکیسا
 ی تترامتوکسیروکسدیه-5د، یناروزی، سDسوسپلون یکر

ن و ین، لوتئولیزورامنتی کمپفرول، ایدروکسیه-6فالون، 
ن، یعالوه بر ا. اند شدهییز شناساید نیکوزیگل- C-6ن یلوتئول
اه ین گی ايها فنول موجود در برگيد- Oفنول و ی پليمحتوا

 از یبات فنولین ترکی از ايادیشه آن است و بخش زیشتر از ریب
  . ]14[باشند یدها میگروه فالوونوئ

اه ی از گیوزن/ی درصد وزن2/0 و 1/0راندمان استخراج اسانس 
 و 15[پنج انگشت در مطالعات مختلف گزارش شده است 

د که راندمان استخراج یگر مشخص گردی ديادر مطالعه. ]16
 یوزن/ی درصد وزن66/0 تا 28/0اه پنج انگشت از یاسانس گ

اه وابسته ین گیط کشت این حالت به شرایر است و ایمتغ
اه ی اسانس گیکیولوژی بيهایژگی ویبا بررس. ]17[باشد یم

گزارش نمودند که ) 2015( و همکاران ییرایپنج انگشت، کت
 mg GAE/g 26/82 فنول کل اسانس برابر با يمحتوا

 و 9/123  فنول کل برابر باين، محتوایهمچن. ]18[باشد یم
5/114  mg GAE/gب در اسانس استخراج شده از یبه ترت

اه پنج انگشت توسط گوکبولوت و همکاران یوه گیبرگ و م
کورکسو و ی ساريدر مطالعه. ]19[گزارش شده است ) 2010(

 ي و دید که عصاره آبیمشخص گرد) 2009(همکاران 
 ين محتوای باالتريب دارایاه پنج انگشت به ترتیکلرومتان گ
           د کل یفالوونوئو ) μg GAE/mg 46/112(فنول کل 

)μg QE/mg 50/43 (ج ین نتایاختالف ب. ]10[باشند یم
ن مطالعه ید کل در ای فنول و فالوونوئيبازده استخراج و محتوا

 يها  از تفاوتین عمدتاً ناشیر محققی سايهاافتهیسه با یدر مقا
اه مانند ارتفاع، رطوبت، دما، طول و عرض ی گیکیاکولوژ
ل دما، یط استخراج اسانس از قبیم و خاك، شرایل، اقییایجغراف

 يهاوهینوع حالل، زمان استخراج و نسبت حالل به ماده و ش
  . ]3[باشد یج میان نتایمختلف ب

  یشیت ضد اکسای فعال- 3-2
اه پنج انگشت توسط دو روش ی اسانس گیشیت ضد اکسایفعال

 ABTS و DPPH آزاد يهاکالی مهار رادیشیضد اکسا
بات یترک.  گزارش شده است2ج در شکل ی و نتا شدیبررس

رنگ  (DPPH آزاد مانند يهاکالی با رادیشیضد اکسا
 یرنگ و خنثیبات بیواکنش داده و آنها را به ترک) رهی تیارغوان

ت یانگر قابلین، درجه زوال رنگ بیبنابرا. کنندیل میتبد

ها ش مانند اسانسیبات ضد اکسایکال آزاد ترکی رادیمهارکنندگ
دروژن قادر یت اهداء هیبات با فعالین، ترکیعالوه بر ا. باشدیم

و کاهش ) +•ABTS) ABTS یونیکال مونوکاتیاء رادیبه اح
  .]21 و 20[باشند ی نانومتر م734موج جذب محلول در طول

  
Fig 2 Free radical scavenging activity of Vitex 

agnus-castus essential oil.   
  

اه پنج ی نشان داده شده است، اسانس گ2همانطور که در شکل 
 و DPPH آزاد يهاکالی سبب مهار راديانگشت بطور مؤثر

ABTSست فعال ی زیبات فنولی از حضور ترکی شد که ناش
 يها از گروهیکی بعنوان یبات فنولیترک. باشدیدر اسانس م

شوند که سبب خاتمه ی شناخته میعی طبیشی ضد اکسایاصل
ن راستا، حضور یدر ا. گردندی میکالی راديارهی زنجيهاواکنش

ل یبات تشکیل در ترکیدروکسی و هی، کتونيدی آلدئيهاگروه
دروژن را دارا یت اهداء الکترون و هیدهنده اسانس که قابل

 بعنوان یعیبات طبین ترکیش استفاده از ایباشند، سبب افزایم
 يری جهت جلوگي و سنتزییایمی شيها دانین ضداکسیگزیجا

 چرب يدهای از اسی غنییها در مواد غذایش چربیاز اکسا
 اسانس پنج یشیت ضد اکسایفعال. ]22[راشباع شده است یغ

. ]18 و 10[انگشت در مطالعات مختلف گزارش شده است 
اه پنج ی و همکاران گزارش نمودند که اگرچه اسانس گيآسداد
 و BHT نسبت به ي کمتریشیت ضد اکسایت فعالانگش

کال یت استفاده بعنوان مهارکننده رادی دارد، اما قابلEن یتامیو
-ن اثر به حضور آلفایباشد و ای را دارا مییآزاد در مواد غذا

اه پنج انگشت یتوسترول در اسانس گیس-نن و بتاینن، سابیپ
است که ن، الزم به ذکر یعالوه بر ا. ]11[نسبت داده شد 

ت ضد ی فنول کل و فعالين محتوای بي مثبت و قویهمبستگ
         مشاهده شده استیاهی گيها اسانس و عصارهیشیاکسا

  .]23 و 12[
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  یت ضدقارچی فعال- 3-3
 استخراج شده از آنها بعنوان عوامل يهااهان معطر و اسانسیگ

کش استفاده روس و حشرهی، ضدقارچ، ضدوییایضد باکتر
 در ي بصورت تجاریاهی گيها از اسانسياری بساند وشده

 بکار یشی و آرایی، غذاییع دارویدسترس بوده و در صنا
  . ]24[روند یم

 يهااه پنج انگشت در برابر کپکی اسانس گیج اثر ضدقارچینتا
 يها، مطابق روشکومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن
 3وژن آگار و انتشار چاهک در آگار، در شکل یفیسک دید

 یاه پنج انگشت اثر ضدقارچیاسانس گ. گزارش شده است
ها نشان داد و قطر هاله عدم رشد از  در برابر کپکيداریمعن
  .ر بودیمتر متغیلی م5/14متر تا یلی م6/11
  

ت ین حساسیشتری بتاتومیجیوم دیلیسیپن، کپک یبطور کل
. را نسبت به اسانس نشان داد) ه عدم رشدن قطر هالیباالتر(

  ن الزم به ذکر است که قطر هاله عدم رشد در روشیعالوه بر ا
  وژن آگار بودیفیسک دی انتشار چاهک در آگار باالتر از روش د

م اسانس با ی از تماس مستقین حالت ممکن است ناشیکه ا
که در روش یقارچ در روش انتشار چاهک در آگار باشد؛ درحال

 از سطح یستی بایاهیوژن آگار، اسانس گیفیسک دید
 یابد تا اثر ضدقارچیط کشت انتشار ی بالنک به محيهاسکید

ن حالت ممکن است به قطر هاله عدم یخود را نشان دهد و ا
  .]25[تر منجر گردد رشد کوچک

 
Fig 3 Mean inhibition zone diameter (mm) of Vitex 
agnus-castus essential oil on Penicillium digitatum 

and Penicillium italicum. 
 

Table 1 The minimum inhibitory concentration (MIC) of Vitex agnus-castus essential oil on 
Penicillium digitatum and Penicillium italicum. 

+, grow; -, not grow; n = 3. 
 

اه پنج انگشت به روش حداقل ی اسانس گیج ضدقارچینتا
 2 و 1ب در جداول ی به ترتی و کشندگیغلظت مهارکنندگ
 از اسانس جهت يج، غلظت کمتریمطابق نتا. آورده شده است

 در تاتومیجیوم دیلیسیپنن بردن کپک ی از رشد و از بيریجلوگ
ب یاز است؛ به ترتی موردنکومیتالیوم ایلیسیپنسه با کپک یمقا

تر در روش یلیلیگرم در میلی م50 در برابر 25حداقل غلظت 
 200 در برابر 100 و حداقل غلظت یحداقل غلظت مهارکنندگ

. یتر در روش حداقل غلظت کشندگیلیلیگرم در میلیم
 نسبت به اسانس تاتومیجیوم دیلیسیپنت کپک ین، حساسیبنابرا

  .   باشدی مکومیتالیوم ایلیسیپنشتر از کپک یاه پنج انگشت بیگ
 

Table 2 The minimum fungicidal concentration (MFC) of Vitex agnus-castus essential oil on 
Penicillium digitatum and Penicillium italicum. 

+, grow; -, not grow; n = 3. 
 

اه پنج انگشت در مطالعات یگ اسانس یت ضدقارچیفعال
ن اسانس ی ایاثر ضدقارچ. ]26[مختلف نشان داده شده است 

. ل دهنده آن باشدی تشکیبات اصلی از ترکیممکن است ناش
ن جزء یترکه عمده) نئولی س– 8، 1(نئول یب سیکه ترکیبطور

  Concentration (mg/mL) 
Microorganism      0.78 1.56 3.125 6.25 12.5 25 50 100 200 400 Contro

l (+) 
Control 

(-) 
Penicillium digitatum + + + + + - - - - - + - 
Penicillium italicum + + + + + + - - - - + - 

Concentration (mg/mL) 
Microorganism      0.78 1.56 3.125 6.25 12.5 25 50 100 200 400 

Penicillium digitatum + + + + + + + - - - 
Penicillium italicum + + + + + + + + - - 
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 آن در یباشد، اثر ضدقارچیاه پنج انگشت میاسانس گ
. ]27[گزارش شده است ) 2004(ناواز و همکاران ی پيمطالعه

 از يادهیچینحال، الزم به ذکر است که اسانس مخلوط پیبا ا
ک ی آن به یبات مختلف است و نسبت دادن اثر ضدقارچیترک

 يها اسانسیاما ضدقارچ. ژه، مشکل استیب وینوع ترک
ل دهنده آنها ی تشکیبات اصلی از ترکی معموالً ناشیاهیگ
 اسانس یرسد که اثر ضدقارچین راستا، بنظر میدر ا. باشدیم
ل ی آن از قبیبات اصلی از حضور ترکیاه پنج انگشت ناشیگ
. د باشدیلن اکسایوفیلن و کاریوفیکار- نن، بتایپ- نئول، آلفایس

باشد ی میت ضدقارچی فعاليتوسترول دارایس- ن، بتایعالوه بر ا
ه پنج انگشت را ای اسانس گی از اثر ضدقارچین بخشیو بنابرا

، یبطور کل. ]11[ست فعال نسبت داد یب زین ترکیتوان به ایم
 از ی ممکن است ناشیاهی اسانس گیکروبیت ضدمیفعال

 واکنشگر در ی فنوللیدروکسیهک و گروه یحضور هسته آرومات
ل یل دهنده اسانس باشد که قادر به تشکیبات تشکیساختار ترک

 هدف يهامیمکان فعال آنز SH– يها با گروهیدروژنیوند هیپ
ن، یهمچن. باشندی می قارچيهامیرفعال کردن آنزیجه غیو در نت

جه جذب یز بوده و در نتیت آبگری ماهي دارایاهیاسانس گ
 يریوم آن جلوگیسلیز قارچ شده و از رشد میوم آبگریسلیم
بات متعدد در ین، با توجه به حضور ترکیعالوه بر ا. کندیم

ش یل افزای از قبي متعدديهاسمی، مکانییواهان داریاسانس گ
، کاهش اندازه قارچ ی خارجيب غشای غشاء، تخريرینفوذپذ

ها نقش  آنیت ضدقارچی سلول در فعاليو اصالح مورفولوژ
  .]3[دارند 

  

  يریگ جهی نت- 4
ر با یاه پنج انگشت توسط روش تقطین مطالعه، اسانس گیدر ا

بات ی از ترکیج نشان داد که اسانس غنیآب استخراج شد و نتا
 یشیت ضد اکسایاسانس فعال.  استيدی و فالوونوئیفنول
 يهاکالی سبب مهار رادي نشان داد و بطور مؤثریتوجهقابل

 از ین اثر عمدتاً ناشید که ای گردیتنط برونیآزاد در شرا
دروژن و الکترون در اسانس یت اهداء هیبات با قابلیحضور ترک

 اسانس در برابر یت ضدقارچیج فعالین، نتایعالوه بر ا. باشدیم
وم یلیسیپنوه پرتقال نشان داد که کپک ی می سبز و آبيهاکپک

 دارد و غلظت ییت باالی نسبت به اسانس حساستاتومیجید
ن بردن آن یا از بی از رشد و يری از اسانس جهت جلوگيکمتر
ت یت قابلاه پنج انگشین، اسانس گیبنابرا. از استیموردن

 یدگی جهت کنترل پوسیعیاستفاده بعنوان عامل نگهدارنده طب
جات، یجات و سبزوهیر میا سایوه پرتقال و یپس از برداشت م

  .   باشدی، را دارا میلم خوراکیا فیژه به شکل پوشش و یبو
  

  ر و تشکری تقد- 5
 و یدانند از معاونت پژوهشیسندگان مقاله بر خود الزم مینو

 خوزستان به یعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزيفناور
 یمانه تشکر و قدردانی صمي و معنوي ماديهاتیل حمایدل

  .ندینما
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Plant essential oils are frequently used as natural preservatives to decrease the 
toxicity of synthetic fungicides and environmental pollution. This study was aimed to 
investigate the antifungal effect of Vitex agnus-castus essential oil on Penicillium 
digitatum and Penicillium italicum causing orange rot. The essential oil of V. agnus-
castus was extracted by the hydrodistillation method and the extraction yield was 
0.95% w/w. The total phenol and flavonoids content of the essential oil were also 
measured and the results showed that the essential oil is rich in phenolics (91.74 mg 
GAE/g) and flavonoids (52.32 mg QE/g). The evaluation of antioxidant activity of 
the V. agnus-castus essential oil showed that the bioactive compound is able to 
effectively scavenge DPPH (IC50 = 48.62 μg/mL) and ABTS (IC50 = 40.50 μg/mL) 
free radicals. The antifungal activity of the V. agnus-castus essential oil was 
evaluated against P. digitatum and P. italicum, based on disk diffusion agar, well 
diffusion agar, and minimum inhibitory/fungicidal concentration methods. And P. 
digitatum was more sensitive to the essential oil and lower concentration of the 
bioactive compound was able to inhibit the growth of or kill the species. In general, 
the results of this study showed that the V. agnus-castus essential oil is rich in 
bioactive compounds with remarkable antioxidant and antifungal activities, and it 
could be applied as a natural preservative to increase the shelf-life of food products.   
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